FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS
Szerződés száma: IBD-MUN-17-0048/TB/3
A JELEN FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS (a továbbiakban: a „Szerződés”)
(1)

a TÜKE BUSZ ZRT., amely a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-10-060367 számon
bejegyzett társaság, amelynek bejegyzett székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8., adószáma:
23071067-2-02, mint hitelfelvevő (a továbbiakban: az „Ügyfél”), és

(2)

a K&H BANK ZRT., amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon
bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,
adószáma: 10195664-4-44, mint hitelnyújtó (a továbbiakban: a „Bank”)

(a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön: „Fél”, együttesen: a „Felek”) között jött létre, az alulírt helyen és
időpontban, az alábbi feltételek szerint.
1.

A FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET, RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁS
Összege: 300.000.000 Ft., azaz Háromszázmillió Forint.
Rendelkezésre Bocsátás Napja: a Bank a Folyószámla-hitelkeretet valamennyi Előfeltétel megvalósulását
követő Banki munkanapon, de legkorábban 2018. január 02. napján.
Lejárat napja: 2018. december 28.
A Folyószámla-hitelkeret alapjául szolgáló Folyószámla száma: 10402427-50526778-67891025

2.

KAMAT, DÍJAK
2.1.

Kamat

Éves Kamatláb

Kamatperiódus

Kamatfizetés alapja és esedékessége

naponta változó 1 napi
BUBOR
+
1,99%
Kamatrés, de minimum
a kamatrés összege

havonta,
szerint

A mindenkor fennálló napi Folyószámla-hitel Egyenleg
alapján minden Kamatperiódus utolsó napján.

ÁSZF

A Kamat megfizetésének módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességkor.
2.2.

Díjak

Díjak megnevezése
Rendelkezésre Tartási
Jutalék

Mértéke

Díjak alapja és esedékessége

évi 0,1%

Folyószámla-hitelkeret mindenkori igénybe nem vett
része alapján minden Kamatperiódus utolsó napján.

A Díjak megfizetésének módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességkor.
3.

ELŐFELTÉTELEK
Az ÁSZF-ben meghatározott Előfeltételeken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbi Előfeltételeket
és/vagy Előfeltételi iratokat is kikötik:
(1) Amennyiben az Ügyfél a Rendelkezésre Bocsátás Napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor az Ügyfél 30 napnál nem régebbi
időpontra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes nemleges adó és egyéb köztartozás
igazolásának vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által hitelesített tartozást nem mutató
adófolyószámla kivonatának bemutatása.
(2) Az Ügyfél a Bank számára valamennyi, a Banknál és más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi
bankszámláján felhatalmazó levélen alapuló beszedés jogát biztosítja, továbbá a visszaigazolt
felhatalmazó levelet benyújtja. Az Ügyfél a felhatalmazó levélen alapuló beszedés benyújtásának
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jogát kizárólag azon pénzforgalmi számlák esetében nem köteles biztosítani, amelyek esetében ezen
rendelkezési jogáról Széchenyi Kártya Program keretében kötött hitelszerződés vagy
kölcsönszerződés keretében lemondott.
(3) Pécs Város Önkormányzata képviselő testületének vagy közgyűlésének határozata a Biztosítékok
pontban meghatározott Készfizető Kezességi Szerződés megkötéséhez.
4.

BIZTOSÍTÉKOK
Az Ügyfélnek a jelen Szerződés alapján a Bank felé keletkező kötelezettségei biztosítékául az alábbiak
szolgálnak:
(1) Biztosítéki szerződés megnevezése: KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI SZERZŐDÉS
Szerződéskötés dátuma: 2018. január 02.
Biztosítéki szerződés száma: IBD-MUN-15-0086/TB/3/C.

6.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos Hirdetmény
(a továbbiakban együttesen: „ÁSZF”). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve
kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg.
(2) Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az
ÁSZF valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci
gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és
ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. Az Ügyfél továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az
Üzletszabályzat „Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás” című fejezetében foglalt
rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.

Jelen Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit
megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá.
Kelt: Pécs, 2018. január 02.
ALÁÍRÁSOK
az Ügyfél:
TÜKE BUSZ ZRT.
Aláírás: ………………………………………
Név: ………………………………………….

Aláírás: ………………………………………
Név: ………………………..………………….

a Bank:
K&H BANK ZRT.
Aláírás: ………………………………………
Név: ………………………………………….
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